
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الهمة في طلب العلم

اهللا الخضير الكريم بن عبد  عبد/الشيخ  

 
  :ما بعدبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، أ ن، وصلي اهللا وسلم علي عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين

ن علـي هـذه     الشكر موصول علي القـائمي     ، علي نعمه التي ال تعد وال تحصى       -جل وعال -وبعد شكر اهللا    
مفاتيح  ،هم المفاتيح  ف ،جر من عمل بها   ، وال يحرمهم أجرها وأ     يثيبهم أن -جل وعال - التي نسأل اهللا     ،الدورات

ذرت عن قبـول  اعت ،اعتذرتضوع ليكون كالخاتمة لهذه الدورة نهم لما كلموني في هذا المو، على أ  هذا الخير 
ن  فالهمة وموضوعها يحتاج أ    ،ن لمخالفة الخُبر الخَبر    لك ؛خوانالدعوة ال زهد في األجر وال رغبة عن نفع اإل         

  ما األمثلة أن أجد في مقرؤاتي من       لعلي:  وقلت بعد ذلك   ،قبلوا ماواعتذرت   ،فيه من اتصف بها    أو   يتحدث به 
 جبان يتحدث عن الـشجاعة؟ ب و، ببخيل يتحدث عن الكرم، وكيف يؤتى اغتروا خوة وإال فاإل  ، الهمة يبعث على 

، وقلة خبـراتهم وتجـاربهم    أسنانهم   عذرهم لصغر  ن وقبلهم من الشباب لكن   ذا ورم،   منوا  ساستخوان   اإل :أقول
تاج لقرأته سـبعين     فتح الباري يح   :قلت نك قرأت فتح الباري سبعين مرة؟     ومنهم من جاء يسألني هل صحيح أ      

كون ، وأرجو أن أ   خوان يحسنون الظن  ، اإل  سنتين ، يحتاج إلى   كل مرة بسنتين   ألن ؛ربعين سنة مرة إلي مائة وأ   
  .عند ذلك

 ولياليه عن القيـل والقـال       من عمر وقته بالعلم والعمل وصان أيامه      ن يتحدث فيه    أ ىهذا الموضوع يحتاج إل   
 هـذا  ، ويتجاوز عنا وعنكم، اهللا لناهن يغفر نرجو أ ما-الذي هو التضييع والتفريط-ا في هذا الباب    نوقد ضرب 
 التـي ضـربها     األمثلة، نتحدث عن بعض     ئمة اللغة وغيرهم  كالم أ ع بعد أن نعرف الهمة والهم من        الموضو

  . سلفنا الصالح في هذا الباب
:  تقولـوا  ،فـي نفـسك   هممت به من أمر      الهم ما ": زهري نقالً عن الليث بن مظفر يقول      في تهذيب اللغة لأل   

نـه  أ:  وتقـول ،لتفعله  هممت به من أمر والهمة ما، والهم الحزن  ، الشدائد موراألوالمهمات من    ،األمرهمني  أ
 -كما جاء فـي المـصباح     - والِهمة ،لعظم همته سماء الملوك   مام من أ   واله ، وإنه لصغير الهمة   ،لعظيم الهمة 

عزم إذا عرفنا مراتب القصد التي أولهـا         الهمة أول ال   : يقول ، العزم القوي  ، وقد تطلق على   بالكسر أول العزم  
 فـالهم دون  ، الذي هو التنفيذ،تي الفعلبعد العزم يأ  و ، ثم العزم  ، ثم الهم  ، ثم حديث النفس   ، ثم الخاطر  الهاجس،

   :العزم
ــس ــصد خم ــب الق ــاجسمرات ــروا ه    ذك

ــم ــزميليـــه هـ ــا فعـ    رفعـــت كلهـ
  
  
  

  ــاطر ــتمعا فخـ ــنفس فاسـ ــديث الـ    فحـ
      قـــد وقعـــاثـــمإال األخيـــر ففيـــه اإل

  
  

 يؤاخـذ    لكنه ؛أيضاًال على الهم    ، و  وال حديث النفس   ، الخاطر ، وال على  الهاجس على   اإلنسانيعني ال يؤاخذ    
إذا (( :حـديث  اإلنـسان  ، والعزم يؤاخذ عليـه  العزمأوله ألن ؛ درجة العزمى الهم إلعلى العزم إال إذا ارتقى    

نه كـان حـريص   إ((:  قال؟ل فما بال المقتولهذا القات: ليق )) المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار التقى
  . فالعزم مؤاخذ عليه، قتل صاحبهعازم على )) قتل صاحبهعلى



 

 ، وقـد يطلـق علـى   ول العزمأنه أ:  ويقول صاحب المصباح،علي كل حال الذي يهمنا في هذه المراتب الهم       
 آمـر  أنلقـد هممـت     (( :جاء في الحديث الـصحيح    ، والهم بالفتح أول العزيمة،       له همة عالية   :العزم فيقال 

قوام ال يشهدون الصالة فاحرق علـيهم        أ ىخالف إل  فأ ن حطب مر رجال يذهبون معي بحزم م     بالصالة فتقام وأ  
فالنبي  ))في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بالنار        ولوال ما ((: ثم عدل عن ذلك بقوله     ))بيوتهم بالنار 

 ، إال بما يجوز له فعلـه      -عليه الصالة والسالم  - يحرق عليهم بيوتهم وال يهم       أن هم   -عليه الصالة والسالم  -
}ا    وِبه مهتْ ِبِه ومه هل العلم  خالف طويل بين أىوهو دون العزم الذي يؤاخذ به عل ]سورة يوسـف  ) ٢٤([ }لَقَد

دته ولـم   ر هماً من باب قتل، إذا أ      شيء وهممت بال  ،هممت به  هم ما لال":  فارس ابنيقول   ،في المراد بالهم هنا   
وقد جعل منزلة الهمة من منازل إياك نعبـد وإيـاك           " :كين في مدارج السال   -رحمه اهللا - يقول ابن القيم     "تفعله

الموصل و ويدخل تحصيل العلم الشرعي المرضي       ،-جل وعال -يرضي اهللا     جعل الهمة في طلب ما     "نستعين
   .فضل ما يتعبد به بعد الفرائض من أهألن ؛أولياً دخوالً -جل وعال- مرضاة اهللا ىإل

اإلرادة التـي تبعـث    "  وهو مبـدأ اإلرادة    -يعني زنتها فعلة  - همة فعلة لا" :بن القيم في مدارج السالكين    يقول ا 
 ،نه عنده همة  إ: ن يفعل ال يقال   ، ولذا من أراد أ     ولكن خصوها بنهاية اإلرادة    ، الفعل مبدأها الهمة   ى عل اإلنسان

 لمـاذا؟  يفعل هذا ال يوصف بعلو الهمـة  ان يفعل ولم من فعل، أما من أراد أ       من يوصف بالهمة العالية؟    ،نعم
، يعني شخص عنده إرادة وعزيمة أن يحفظ أكبر قدر من العلـوم             مانيالحتمال أن تكون هذه اإلرادة مجرد أ      

 يعني شـخص  ،رادة عملياً ويحفظ بالفعل يترجم هذه اإلحتى أو ؟اإلرادةها مبدأ ألن ن عنده همة؟هل يوصف بأ 
ن هـم   هذا باعتبار أى وكانت الهمة تطلق عل،ادة هذا مبدأ اإلر،نه في سنة يحفظ سنن البيهقي مثالً   في تقديره أ  

عنـده  : قلنا  نعم إذا انتهى، حفظ البيهقي وانتهى، ؟ تسمى همة  ىومت  يترجم هذه الهمة؟   ؛ لكن متى  رادهأ شيءبال
هـذا   ،ترك السهر إذا خرج رمضان سوف أ    :  يقول وهو في شعبان    - بالسهر وهو مبتلى -شخص يقول    ،همة

ـ  نعم هذا صحاب الهمة أ     فعل وقاوم؟ ال إذا ترك بال   إو عنده همة؟   ىما مجرد اإلرادة قبل التنفيذ فهي موقوفة عل
وقـر    ولكن ما؛يمان بالتحلي وال بالتمني، وليس اإلماني هو مجرد أ ومنها ما  ،همة بالفعل  هو    فمنها ما  ،التنفيذ

 وسوف  ،سوف يفعل  ،ماني وتسويف  واقع عملي هذه مجرد أ     ى فالهمة إذا لم تترجم إل     ،في القلب وصدقه العمل   
   .يفعل

 ولهـا   ،هو مكتسب   ومنها ما  ؛هو جبلي فطري   الهمة كغيرها من الغرائز منها ما     ، فالهم مبدأها والهمة نهايتها   
 وقد تزيد هذه    ،عماله بكل ارتياح   علو الهمة ال شك أن مثل هذا يزاول أ         ى عل اإلنسانجبل   فإذا   ،وسطوطرفان  

التي غرست في نفوس بعـض   هذه الهمة الجبلية ، والعلم يزيد بالتعلم،تحلمن الحلم يزيد بال ، كما أ  الهمة بالتهمم 
 والنـاس يتفـاوتون   ، غريـزة الحافظة مـثالً  ،نها كغيرها تبين تباين الناس في هممهم ال شك أاألمثلةالناس و 

وقل مثل هذا    ، والذي يتعاهدها تزيد   ، لكن الذي يهمل هذه الحافظة وال يتعاهدها تضعف        ؛ شديداً اًويتباينون تباين 
 ، الـشجاعة  ، الـصبر  ، الحلم ،هو مكتسب   ومنه ما  ، العقل بالتعقل منه ماهو غريزي فطري      ،في جميع الغرائز  
   .يزيد بالمعاناة  ومنه ما، ومجبور عليه، ومفطور عليهاإلنسانهو مغروس في  الكرم كلها منها ما

ذا نـي إ  يع، هذه مذمومة، له عد ماعدى؛ لكن هذه الهمة تتالهمة هذه لها طرفان ووسط بعض الناس عنده همة        
نعـم   ]سـورة ص ) ٣٥([ }رب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْكًا لَّا ينبِغي ِلَأحٍد من بعِدي{: سمع من يطوف بالبيت ويقول 



 

  تبي ملك ال   ،ة تطوف بالبيت وتقول هذا الكالم     امرأ، ، فكيف إذا كان القائل امرأة        لكنها همة مذمومة   ؛هذه همة 
 أو   يبلغ منـازل ال يـستطيعها      ألن أمانيسمها   أو   اإلنساننعم يهم    ،هذه همة مذمومة   ،حد من بعدها  ينبغي أل 

صـحاب  بياء مـثالً، كمـا يفعلـه أ       ألنن يصل منازل ا    أ ى شخص يربي نفسه عل    ،قدراً أو    شرعاً إماليست له   
 هذه  ،بياء والرسل ألنق منازل ا   مراتب من الوالية بحيث تكون فو      ى يصلون إل  ،الرياضيات من غالة المتصوفة   

 ومع ذلك يخلد    ، الدنيا أمور أو    الدين أمور، هنالك همم ضعيفة بإمكانه أن يكتسب من          لكنها همة مذمومة   ؛همة
 هـذا   ، ويكون عالة يتكفـف النـاس      ، الدنيا أمور الدين وال في     أمور، فال يتعاطى األسباب ال في        الراحة ىإل

جلـس  أ أو كل والشربأجلس في المسجد يتيسر األ أو  هذا متيسر  :قول ي ،كل ويشرب ، همه أن يأ   صغير النفس 
  :عم وفي مثله يقول القائل ن،يقصرون  الجيران ما،في بيتي

  " قيمته ما يخرجه في بطنه  يولجومن تكون همته ما"
وقـد تكـاثرت    ؟األمـر  فهل يليق بمسلم مثـل هـذا   ، نسأل اهللا السالمة والعافية هذه همة؛ لكن همة ضعيفة،    

ء من نصوص الكتاب والسنة في طلـب        فكيف بما جا   ،من وجوهه  ينفع  اكتساب ما  ىلنصوص وتضافرت عل  ا
جـاء    وما ، وشرائعه وأحكامه وصفاته   ته وبآيا ،-جال وعال - وهو العلم باهللا     ،عظم مقصود أشرف مطلوب وأ  

، قيمتـه  طرد وعكسالمسألة  ،من تكون همته مدارسة الكتاب والسنة   ،-عليه الصالة والسالم  -عنه وعن نبيه    
 يهتم بـه شـرعاً    ماأعظم من األمر وهذا  ،يهتم به  ذ بشرف ما  بشرف كون مأخو  نعم هذه الهمة شرفها      يش؟إ

 يخـدم    مـا  ،يخدم هذه العلوم    وما ،ن تكون همته تحصيل علوم الكتاب والسنة       هذا ينبغي لطالب العلم أ     ىوعل
   . الجادةىصوص الكتاب والسنة علصلين من علوم يحتاجها طالب العلم ليتعامل مع نصوص ناأل

 اهللا بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبيـر وعبـد            جتمعا عبد نذكر أمثلة للهمة في علوها ودنوها، ا      
،  والية العـراق   تمنىأ: فقال مصعب  ،نت أ بدأا:  فقالوا ، تمنوا : فقال لهم مصعب   ،الملك بن مروان بفناء الكعبة    

 حصل له   ، فنال ذلك  ،جمل النساء وهذه أ  ،ملح النساء ، هذه أ  شة بنت طلحة  ن يتزوج سكينة بنت الحسين وعائ     وأ
، وتمنـى عـروة بـن     هذه همة وحصل عليها   ،تزوج سكينة وتزوج عائشة بنت طلحة     و ، العراق ىالوالية عل 

فـي كتـاب مـن        نعم ما  ، كما تجد في كتب السنة عن عروة       ، فنال ذلك  ،حديثالن يحمل عنه    الزبير الفقه وأ  
 اهللا   عبد ، وتمنى الملك الخالفة فنالها    عبد نى نال ذلك وتم   ،مرات وكرات يخلو من ذكر عروة     الم   اإلس دواوين

التحري واإلتبـاع   سيما وقد عرف ب     ال ، يكون قد نالها   أن -جل وعال -ل من كرم اهللا     ، والمأمو بن عمر الجنة  
  .نه صحابيوالتثبت ويكفيه أ

مثلة في سـير  ، وما سيأتي من ألمثال السابق بااآلخرةر   أعرضنا عن ذك   منية كل شخص في هذه الدنيا إذا ما       أ
لـوراق   قيل ،يرغب فيه   وما ،يتمناه يعانيه منها وما    قدر ما  ى عل  الدنيا كل يتمنى   أمورلماء والصالحين في    الع
، هذه غاية ما     هذا الذي يريده   ،شاق، وقلم ن   وحبر براق  ،وأوراقجلود   ؟إيش  تمن تمنى  -الوراق ينسخ الكتب  -

 النـاس   ييعنـي يعـاملون   ،   تسكن صدورهم  ندامى : فقال تمن:  قيل لطفيلي  ،وراق وحبر وقلم   جلود وأ  يتمنى،
، هذه أمنية لكن كيف؟ لكن هـل هـذه    وال تغلق دورهم،وتغلي قدورهم ،تيهميطردون من يأ   ما ،معاملة رقيقة 
بـل   هذا يحب اإلألن ؛نة كتب في الج    بعضهم تمنى  ، في الجنة  بل بعضهم اإل   تمنى منية ابن عمر؟  األمنية مثل أ  

إن كان بالجنة مثل هـذا فنعـيم   : رواثها ويستنشق ويقول، وشخص من أهل اإلبل يأخذ من أ   وهذا يحب الكتب  



 

، تمنى آخـر   لكسب الرزق، فهل مثل هذا يسعى هذه همته، ليقرضهفالنن يرزق اهللا أي نعيم، تمنى بعضهم أ    
جـل  -ن يجعله اهللا    ، تمنى أ   تمناه - نفود كبير من الرمل    كثيب عظيم - من الرمل    يفالنالن يجعل اهللا الكثيب     أ

 تمنى أن يكـون هـذا       يعني ما  يش؟، يعني هذه همة لكن همة إ      جرة األ ليأخذ فالن لينقله آلل    ، بر ، حباً -وعال
ـ  وفالنبصل ، ومنهم من يتمنى الو المعصية، وهنالك أماني منهم من يتمنىهذا صغير الهمة  البر لنفسه،     ةفالن

 الـدار   ىإلو -جل وعال - مرضاة اهللا    ىيوصل إل مما  ا هو    ومنها م  ،األعمال ى تبعث عل  األماني أنالمقصود  
   . نسال اهللا السالمة والعافية، دار الجزاء الثانيى إلهيوصل  ومنها ما،اآلخرة

 جـاء فـي بعـض    :ابن تيمية يقول اإلسالم   سمعت شيخ " :يقول ابن القيم   ، قدر همته  ى عل تهمنيفلكل شخص أ  
 اإلسـالم    قال شيخ  ، همته ى إل ظرنا، وإنما    كالم الحكيم  ىلإر   ال انظ  إني :-جل وعال - اإللهية يقول اهللا     االثار

 أن -رحمـه اهللا  - يريـد    ،يطلب  قيمة كل امرئ ما    : والخاصة تقول  ،يحسن  قيمة كل امرئ ما    :والعامة تقول 
يحمله فـي     قيمة الشخص ما   أن الناس   أساليب في   آلنوا ،يحسن ما، قيمة كل امرئ     قيمة المرء همته ومطلبه   

 هذا في عرف الناس لما صارت الحياة الـدنيا  ،ال قيمة له  وإن كان فقيراً،ن كان غنياً صارت له قيمة ، فإ جيبه
،  غفلوا عن هذا،-جل وعال - وهو تحقيق العبودية هللا      ،جله، وغفلوا عن الهدف األسمى الذي خلقوا من أ        هدف

دخل في المجلس وفيه من أهـل الـدنيا مـن     أو ذا دخل المجلسالناس إ من  عند كثير ولذا تجد القلوب توجل   
ن تعيش  ، وإذا أردت أ    واله ظهره  رض من مثل هذا   يعدل ملء األ  ذا جاءه من    ، وإ رباب المناصب والتجارات  أ

ـ ال األميـر  مـدحك  فالن مدحك :ذا قيل لكك مثالً وفي من تعرف فانظر نفسك إ       في نفس  األمرهذا    أو ،يفالن
 مـن  ، من قبل هذا الوزير   ، ووضع ذلك الشخص الذي مدح من قبل هذا الكبير         ، انظر وضعك  ،يالنفالوزير ال 

 هذا البتـة، وهـو   ىميزان عنده شرعي مالتفت إل  ال لكن لو كان     ؛ تجده ال ينام الليل من الفرح      ،ميرقبل هذا األ  
، هـذا الـذي    خير منـه ، ومن ذكره في مأل ذكره في مأل       ن من ذكر اهللا في نفسه ذكره اهللا في نفسه         يعرف أ 
  : يقول القائلعمال، الذكر، مثل هذه األى شوقاً إلاإلنسانن يطير يحتاج أ

ــة    ــاء هم ــن العلي ــن تك       نفــسهوم
  

    ــب ــا محبـ ــاه فيهـ ــذي يلقـ ــل الـ   فكـ
  
  

تعـودت   مـا أنـا  واهللا : يقـول  ،عني زنته خمس كيلو مثالًي اليسير شيءمل هذا الاح: يعني الناس لو تقول له  
  عرض عليه مـا     يرغبه تجده يحمل أضعاف أضعاف ما      شيء نعم لكن إتي له ب     ، لست بحمال  واهللا أنا   ،الحمل

لـو   كرتون زنته ستين كي    هتي، يأ والتنزيلوضع نفسه للحمل     هل العلم مثالً وهو ما     من أ  ، يعني نحتاج أن نمثل  
وقل مثـل هـذا فـي    ،   وهذه همته  ،ه يحب الكتب  ألن ؛ البيت من السيارة ويدخله   كتب مثالً عنده استعداد يشيله    

 ،سيما إذا كانت نفيسة عنـده      ستعداد يحملها ال   تجد أن صاحب هذه التجارة عنده ا       عمال البضائع مثالً  سائر األ 
   . فكل الذي يلقاه فيها محبب: هذه همته، تجده يتوالها بنفسهاألسواقلقلتها في  أو ،يرجوها ويترقبهاكان أو 

ـ   قدميه تبعاً لهمته إ    ى قبل وسائل المواصالت عل    حياناً يسافر يقطع المفاوز أ    اإلنسانتجد   ان ممـن فـتن     ن ك
 أو  لـك األموال يسير ذ  فتن ب ممن  ن كان    من الكيلومترات من أجل أن يجد امرأة، إ        الفبالنساء تجده يسير اآل   

  لكن الرحلة سـنة    ؛ دروس ى وهذا الباب يحتاج إل    ،همته العلم يرحل لطلب العلم     ،ن يتاجر  منه من أجل أ    أكثر
ـ          وطريقة عرفت عندهم وُألفت فيها الكتب       الحديث سنة  هلأل ديث ، ووجد من يرحل مسافة شهر من أجـل ح

، وال يحتـاج لقطـع    سـفر ىظهرنا وال يحتاج إل، وإذا كان العلم بين أيدينا وبين أ   حتاج إليها ، هذه همة ن   واحد



 

 يجلسون بين يدي الـشيخ  ، وال يعرفون العلم إال في الدروس   ،شخاص يتسمون بطلب العلم   مفاوز فما عذرنا؟ أ   
ن يحـضر الـدرس    أىخر علمهم بالكتاب خروجهم من المسجد إلأ وإذا خرجوا من عند الشيخ   ،معهم الكتب و

  .ن يفلح، مثل هذا قل أ حمل الكتاب، يصعب عليه حتىسف يجعل الكتاب في المسجد، وبعضهم مع األالثاني
ـ ،ن تسهر الليالي أ ى يحتاج إل  ، مدارسة ىالعلم يحتاج إل    ثالثـة  ى وعرف من كثير من المتقدمين تقسيم الليل إل

 بعـض  ألن ؛بد من االستعانة بالصبر والصالة     وال ، وثلث للصالة  ، وثلث للمطالعة والكتابة   ، ثلث للنوم  :جزاءأ
ن ، ومع ذلك يشق عليـه أ       حلقة ى ومن حلقة إل   ، درس ى ومن درس إل   ، طلب العلم  ىالطالب تجده حريص عل   
 طلب العلـم    ىيعين عل   خير ما  ، طلب العلم  ىيصلي ركعتين مثل هذا ال يعان عل       أو   ،يصوم يوم في سبيل اهللا    

لنسبة لما عرف عنهم     طلبهم للعلم با    مدة ىئمة الحفظ والفهم لو نظرت إل     الكبار من أ   ولذا تجدون    ،العمل بالعلم 
ك سبعمائة ألـف  وهو يحفظ سبعمائة ألف حديث، كيف تدر   أحمد اإلمام يعني   ،أكثرن العمل   من عمل وجدت أ   

أنـه عطـل الواجبـات، تـرك النوافـل      : حديث؟ يعني يحتاج إلى أن يحفظ كم في اليوم الواحد؟ هل نقـول     
 مثل هذا   هعقل مما ال يحتمل      ويقول القائل  ،يصلي في اليوم والليلة ثالثمائة ركعة      أحمد   اإلماموالمندوبات أبداً،   

يجـزئ    ماأقل يعني كل ركعة     ، دقيقة مثالً  ىتحتاج إل  ش؟ آي ىثالثمائة ركعة تحتاج إل    ،الكالم هذا غير معقول   
ـ   يعلم؟ ىمت  يتعلم؟ ىمت  يطلب العلم؟  ى مت ، وثالثمائة دقيقة يعني خمس ساعات     ، دقيقة ىتحتاج إل    ينـام؟  ىمت

، ويـضيعون عليـه     نـاس يؤنـسونه   ، نعم وليس عنده أ    استراحةعنده    ما أحمد اإلمام لتعلم أن    ؟ لكن ...ىمت
 ثالث  ى يحتاج إل  ، صالون في بيته   :قال بعضهم   ما ى وليس عنده عل   ،ه كثير من الناس اليوم     كما يفعل  ،األوقات

 مـن   شـيء عنده    ما أحمد اإلمام ، وهذه شعرة ناقصة،    زائدة ، وهذه شعرة  ة، ينظر في المرآ   ساعات في اليوم  
حـد منـا إذا    والوا،ربعة عشر ساعة  ، بقي عنده أ   لعلم وقل مثلها ل   ،صرف خمس ساعات في الصالة     فإذا   ،هذا

يحتاج بقية اليوم كلـه يرتـاح        صخرة من فوق رأسه      راحة كأنه ألقى   ى درس يحتاج إل   ألقى أو   ،حضر درس 
  .  إعادة نظرى في مثل هذه الظروف إلاإلنسان فمثل هذا يحتاج ، ويروح، عن نفسهوينفس
ـ          -عليه الصالة والسالم  -النبي    أال" :بـن مـسعود   الل   كان يتخولهم في الموعظة في الحديث الصحيح أنه قي

 نعـم عـوام     " يتخولنا بالموعظة  -السالمعليه الصالة   -إني أتخولكم كما كان رسول اهللا       :  قال ؟يومتحدثنا كل   
 هـؤالء  ألن ؛ وال يكرر علـيهم الكـالم  ، ال يضيق عليهمهؤالء قلوبهم حب العلم مثل     أشربت الناس الذين ما  

 مثل  ، وقدوة للعاملين  ،ن يكون إماماً للمتقين   م الذي يأمل أ   لعلما بالنسبة لطالب ا   ، أ يتخولون هؤالء فمثل   ،يملون
، ثم بعد ذلـك      جهاد ومعاناة  ى إل حتاج لمدة يسيرة  ها ي ألن ؛ العزيمة والهمة العالية   ىن يحمل نفسه عل    بد أ  هذا ال 

دأ  يب ، مجرب شيء وهذا   ،هذا البرنامج ن يفارق   ، بحيث ال يستطيع أ    راهيج، وهي ه  ن تكون هذه ديدنه   ال يلبث أ  
 صفحة صفحتين ثالث ربع ساعة نصف ساعة في اليوم الثاني ساعة في اليـوم  بقراءة األمر بداية في   اإلنسان
هل العلم من يجعل القـارئ  ، حتى أنه وجد من أيجد وقت للطعام   ما ،رعاً بوقت الطعام  ق ذ ين يض أ ىالثالث إل 

 العراقي وهـو    لفيةظ أ شيوخنا من حف   واعرف من    ، لئال يضيع الوقت   ؛حاجةاليقرأ عليه وهو في مكان قضاء       
يحتـاج   ووقت الوضوء    !وقت الوضوء  بس   ،الثاني يقرأ عليه  وحدهم يصب عليه الماء يتوضأ      ، يعني أ  يتوضأ

، وهذه همـة عاليـة      ستغالل الوقت من ا هذا   ، بس هذا مثال   ،ىخرأحفظ كتب   و ،حفظ بيت ي ،دقيقة  آيش؟ ىإل
  :حتاج إليهان



 

      م قــدر أهــل العــزم تــأتي العــزائىعلــ
  

   قـــدر الكـــرام المكـــارمىوتـــأتي علـــ  
  
  

ـ     ةذالعزيمة المأخو لتبس  ي آلناو ، جمع عزيمة  :العزائم ، العزائم تأتي العزم   أهل قدر   ىعل الوالئم  من العـزم ب
 قدر أهل العزم تأتي العزائم      ى عل :يورد هذا البيت إذا كانت الوليمة كبيرة يقول        أو   دل بعض الناس   يست حياناًوأ

  :ائقلحقهذا قلب ل
       قــدر أهــل العــزم تــأتي العــزائمىعلــ

  

   قـــدر الكـــرام المكـــارمىوتـــأتي علـــ  
  
  

  .منزلة ال يستطيعها؛ لكن ال يضع نفسه  حيث يضع نفسهاإلنساننعم، 
     وتكبــر عــين الــصغير ضــغارها    

  

      وتــصغر فــي عــين العظــيم العظــائم  
  

  . جنة وعمل لها حق له الاإلنسان إذا كان همة ،عظم من الجنة مما يتنعم به أ وهل في،نعم
 ثم الخالفة ثم    ، المدينة ثم حصلها   ىكانت همته الوالية عل    ، المدينة نعم  ىالعزيز لما كان والياً عل     عمر بن عبد  

 وسـمعتم   ، فعل لها  ، الجنة ىعظم من الدنيا كلها إل     أ ىول يوم تولي الخالفة سمت همته إل       أ قي؟، إيش ب  حصلها
 توفي  ،ربعون سنة ين وعمره أ  ت، سن دة خالفته ماال يحقق في عشرات السنين      وقرأتم سيرته في هاتين السنتين م     

، مائة سـنة    تجد الشخص يعيش تسعين سنة     ،جازاتاإلنب إنما تقاس    ألعمارابتقاس    ما ألعمالاف ،-رحمه اهللا -
  تبحث عن طـالب ، وقد ال تجد،وراقإذا جمعته وجدت أن كان من اهل العلم وجدت تراثه      مثالً وإذا وجدته إ   

 ومـنهم  ، منصب، وتولى وحصل علم، المشايخى وجلس إل  ،هل العلم وهو يشار إليه أنه من أ      ،تجد يذكرونه ما 
، النووي ست   ربعين سنة  العزيز أ   عمر بن عبد   ، في نصف هذه المدة    ا،رض وغربه من بلغت علومه شرق األ    

  النـووي مـا    ألن  لماذا؟ ،ااستطاعو  مثل المجموع ما   جل تأليف سنة لو اجتمعت جامعات الدنيا من أ      ربعين  وأ
خـوان   هذا مو بخيال يا إ     ؟ قارات  مائدة تجلب من ست    ، من ست قارات   ، وال عنده مائدة تجلب    عنده استراحة 

بهذا  ، همته سمت عن الدنيا كلها     ألن ؛ماء مالح النووي عنده كسرة خبز، و     ، اآلن هذا واقع يعيشه بعض الناس    
 هـؤالء  من علمـه     ن الكتب من الطالب من له أجره وأجر        م ير خلف والكب شوف النفع الكثير  العمر القصير   

جـل  -ن اهللا ؛ لكن في مثل هذا لـو أ  ولو تفتح عمل الشيطان  -جل وعال -ن اهللا   ، لو أ   يوم القيامة  ىالطالب إل 
   . يعفو عنا وعنهأن -جال وعال-نسأل اهللا  ،هه عن التخليط في بعض مسائل االعتقادز ن-وعال

  تمنـى  ،يتوقع منـه  يتصور و  ما أو   ،اإلنسانيطلب من     الهمة قد تكون فوق ما     نأ و األمرول  مما ذكرنا في أ   
 }والَ تَتَمنَّواْ ما فَضَل اللّه ِبِه بعضكُم علَى بعـضٍ  { :-جل وعال - فانزل اهللا    ،الجهاد في سبيل اهللا   بعض النساء   

  .  ويهم بما يليق به يتمنىإنسانفكل  ]سورة النساء) ٣٢([
ينبغي لمـن كـان     : " يقول فيه  ، فيه توجيهات لطالب العلم    ،دب الطلب أ:  له كتاب اسمه   -رحمه اهللا - الشوكاني

 ، أن ال يرضى    سامي الغريزة  ، عالي الهمة  ، شهم الطبع  ، عزيز النفس  ، ثاقب النظر  ، قوي الفهم  ،صادق الرغبة 
 رفع مـا وأ ،يراد  ما أعلىىن به إل وال يكل عن الجد واإلجتهاد المبلغي     ، وال يقنع بما دون الغاية     ،لنفسه بالدون 

تجد من الناس يغامر    ،   بما دون الغاية في المطالب الدنيوية       والهمم العلية ال ترضى    ،بية، فإن النفوس األ   يستفاد
 يـش؟ ، ومع ذلك يغـامر رجـاء إ     ن يموت  أ ىخفق في هذا المشروع الذي غامر فيه صار مديناً إل         بحيث لو أ  

 ومـاٍل أ   أو   ٍه بما دون الغاية في المطالب الدنيوية مـن جـا          العلية ال ترضى  والهمم  : "المكاسب الطائلة يقول  



 

 التـي الـدنيا   اآلخـرة  أمور الدنيا فكيف بأموريعني إذا كان هذا في  "غير ذلك أو  حرفةأو صناعة أو   رئاسة
ول  مـن أ   من نعـيم  حصل فيها    نا الدنيا كلها بجميع ما    سبذا ن ؟ يعني إ  ال تزن عند اهللا جناح بعوضة     بحذافيرها  
 مـن   ، ال تزن عند اهللا جناح بعوضة      ، جناح بعوضة  ؟-جل وعال - قيام الساعة ماذا تزن عند اهللا        ىمخلوق إل 

 هـذه  ، عنده بنت علمها وأدبها فصارت محدثـة فقيهـة،        يعرفها مثل سعيد بن المسيب     ؟يعرف قدر هذه الدنيا   
 سـعيد    يا : فقال -الواسطة–ه السفير بينهما    اءجخطبها ابن الخليفة ف    البن الخليفة؟  أو   للخليفة يربيها سعيد لمن؟  

 إذا كانت الدنيا ال تزن عند اهللا جناح         فالن  يا : قال ، يريد البنت  فالن :قال  كيف؟ : قال ، بحذافيرها جاءتك الدنيا 
، همـم  الهمـم  هذه هي ،شيء ال يملك ، طالب فقير  ويزوجها ،حيح ص ؟بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح      

   :يقولفأين طالب العلم من تحقيق هذه الغاية؟  ، تحقيق هذه الغايةى وإل،-جل وعال-  مرضاة اهللاى إلتسمو
ــرومٍ  ــرف مـ ــي شـ ــامرت فـ   إذا غـ

  مـــر حقيـــرفطعـــم المـــوت فـــي أ
  

  فــــال تقنــــع بمــــا دون النجــــوم  
  مـــر عظـــيمكطعـــم المـــوت فـــي أ

  ج

 نـسال  ،صية في تحصيل معطعمه أو  فطعمه في تحصيل درهم، خالص طعمه واحد ،يتغير ماهو  الموت هو   
  : يقول القائل، بل الموت بالنسبة للشهيد قد ال يشعر به،اهللا السالمة والعافية مثل طعمه في تحصيل الشهادة

ــالي    ــسب المعـ ــد تكتـ ــدر الكـ   بقـ
  ومـــن رام العـــال مـــن غيـــر كـــٍد
ــيالً   ــام لـ ــم تنـ ــز ثـ ــروم العـ   تـ

  

  ومـــن طلـــب العـــال ســـهر الليـــالي  
  أضــاع العمــر فــي طلــب المحــالِ    

  ألآللــي يغــوص البحــر مــن طلــب   
  ج

 ومـن طلـب     ، بقدر الكد تكتسب المعالي    ،هو بصحيح   هذا الكالم ما   : قد يقول قائل   ،بقدر الكد تكسب المعالي   
حفظ ورقة   ليلة كاملة أل   ى فاحتاج إل  ،عندي الحافظة ضعيفة   أنا   :يقول هو بصحيح؟   كيف ما  ،العال سهر الليلي  

  يـا  :قـول ، ن  بقدر الكد تكتسب المعالي    : تقولون نتم، وأ يكد وال يتعب في خمس دقائق يحفظ ورقة        وزميلي ما 
 -جـل وعـال  -يرضي اهللا  ليس بتعبك ونصبك في ما؟ أخي هل المعالي جمعت في هذه الورقة التي حفظتها    أ

 ، نعـم يبـذل الـسبب   ،ه في عبـادة ألن ؛رعاًذبذلك ذي يتعب في تحصيل العلم ال يضيق      فال ،تحصيل للمعالي 
؛ لكن أنت افتـرض  واإلخالصاهللا منه صدق النية  إذا علم  -جل وعال -  ذن اهللا ، ويصل بإ   الجادة ىويمشي عل 

 من سـبعين سـنة   أكثر ، من هذا النوعأناسوزاملنا  ،شيءن شخصاً سبعين سنة يطلب العلم وفي النهاية ال          أ
من سلك طريقاً يلتمس فيه     (( :ال يكفيه حديث   أ  يعني هذا ضاع جهده؟    ،شيء  وفي النهاية ال   ، الحلق ىيتردد عل 

جـل  -بذل السبب والنتيجة بيـد اهللا       ا فأنتيكفي   ؟إخوان يكفيه هذا يا   ما )) الجنة ىعلماً سهل اهللا به طريقاً إل     
  :-وعال

ــدٍ  ــر كـ ــي غيـ ــال فـ ــن رام العـ   ومـ
  
  

ــر    ــاع العم ــالِ  أض ــب المح ــي طل       ف
  

ـ  ومثـل فالن ومثل  فالنن يكون مثل     فراشه تمنى أ   ى إل  إذا أوى  ،س مال المفاليس   التي هي رأ   األماني  نال ع
 العمر فـي  أضاع شيئاً، هذا ال يدرك ،مساأل عمله بى ورجع إل،ماني، ثم إذا أصبح تبخرت هذه األبدون عمل 

قد ينال العز مـن ينـام       :  حال كثير من طالب العلم قلنا      ىوإذا نظرنا إل   ،تروم العز ثم تنام ليالً     ،طلب المحال 
 فـضالً عـن     ،ون كثير من الليالي في القيل والقـال       ن قارناه في واقع كثير من طالب العلم الذين يمض         ليالً إ 
ء عداد كبيرة مـن الآللـي     في بيته أ   فإذا   صبحأ فإذا   يجلس في البيت  ل ،ءلآلليا  يغوص البحر من طلب    ،العامة



 

، وربطـه    من العسل  شيء فجمع منها في إناء من زجاج        ة صغير  مثل صاحب العسل عنده منحلة     ،مانيهذه أ 
 نبيع هذا العـسل  : قال، فراشه وبجانبه العصا   ى إل ، فلما أوى  علقه بالسقف وفي حبل   ربطه   ،يريقه تيه ما لئال يأ 

 ثـم   ، وهو في فراشـه المهـر      ،لن حص  أ ى إل ، ثم نفعل كذا   ، ثم نبيعه بمكسب كذا    ، ثم نشتري كذا   ،بمبلغ كذا 
 فـإذا   ،ن العسل  العلبة م  عنده إال هذه    ما آلنا:  الكسب ىتي الولد ونربيه عل    أن يأ  ى إل ، ثم نفعل ونترك   ،نتزوج

،  تبخـرت األحـالم  كل  ،شيءخذنا العصا وضربناه ضرب الزجاجة وانكسرت تبخر كل         فأخالف يمين شمال    
   .انتهى

ركـة  حصلوا لب  وحصلوا ما، السلف نعم هم في وقت مبارك،فيه بركة  الوقت ما:الكثير من طالب العلم يقول    
 وقـد  ،من دراسـتك  أو نت إذا جيت من عملك كيف تتصور البركة في وقتك وأ،بركةعندنا  نحن ما و ،الوقت

 مـاذا تترقـب    ، ثم صليت العصر   ،ستوعب طعام الغداء  اهللا ي   الوقت يا  آلناصليت العصر   وذهب سنام الوقت    
ـ  دنا مشوار    واهللا عن  : يقول ، تترقب شخص من زمالئك يقف بسيارته عند الباب        ؟بعد الصالة  روح عنـد   نبي ن

 وتنصرف بعد ذلك بعـد      ، ثم بعد ذلك قيل وقال     ، المشوار إال مع صالة المغرب     ى وال تصل إل   ،النع أو   فالن
ه سهران فـي   ألن ؛لينام فراشه   ى الفجر ذهب إل    فيه بركة وقته؟ إذا صلى      مثل هذا يدرك علم؟    ،هزيع من الليل  

جلس في  ، وا  الفجر أليام واأليام القادمة صلِ    لكن في مثل هذه ا     ؛وقت الدراسة  أو   تي وقت الدوام  ، حتى يأ  الليل
 وشوف البركـة فـي   ،أكثر أو  الساعة سبعى وخذ معك كتاب واقرأ إل، تنتشر الشمس، اذكر اهللا حتى  مصالك
ما في الشتاء جـرب  ، وأ التاسعة والعاشرة وشوف البركة في الوقت  ى في يوم الخميس والجمعة اقرأ إل      ،الوقت

له كثير من طالب العلم في       ويفع ،تضيعهلو صليت العشاء اجلس خمس ساعات يكفيك عن شهر مما           في الليل   
كثير من طـالب     ى يالحظ عل  ،يادة من الهمة العالية    الز ىيبعثنا عل   ما ى نحتاج إل  : قد يقول قائل   ،األوقاتهذه  

ك ألن ؛هد ومال ووقت  يملك من ج    وبذل كل ما   ،شيء من عرف الهدف هان عليه كل        : نقول ،العلم االسترخاء 
، األوقـات  عشر رياالت مثالً فـي هـذه       ىن تحصل عل  ؟ تسهر ليلة من أجل أ     نتعرفت الهدف إيش تطلب أ    

لـف   أى تسهر ليلة وتحصل عل:ك ل لكن من قال؛ي مكانا الزم نسهر عشر رياالت ندركها في أ  واهللا م  :قولت
 كـم   ، طيب اقرأ القـران    ،أكثر أالف ثالثة   ،يحأر والنفس   ،وأشوق أعظم األمرلفين كان   أ:  لو قال  ،تسهر ليلة 

كـم فيهـا   ستة أجزاء  ،في الليلة جزاء ساعتين ستة أ، تقدير ثالثة أجزاءأقل ى يعني عل؟جزء تقرأ في الساعة   
 ،رض وغربهـا ذهبـت   في شرق األ مائة ألف هللة: لكقال، لو حسنةألف ؟ الجزء الواحد فيه مائة  من حسنة 

  . تبذل كل مايلتطلب هان عليك في تحقيقه وسب عرفت نفاسة ماذا  فإ،ينفعك  ماىلكن احرص عل
نت فـي قاعـة الـدرس     أ،ىدن األىلتنظر إ  ما،ىعلى األ ظر إل نن ت الهمة أ علو   ىيعينك عل   مما ، النظر أيضاً

منه  أفضل أنا   خذ ستين  أ فالن واهللا زميلي    :ن تقول ، يعني هل األفضل لك أ     النتيجة سبعين في  خذت   وأ اختبرت
 فمثـل هـذا   ، بل أضاعف الجهد ألخذ درجة كاملـة، خذ تسعين امتيازأن أبد  خذ تسعين ال أفالنال زميلي  إو

 وهان عليك   ،تزدد ا  األعلى ىذا نظرت إل  إف! لمقابل ال تقوم له موازين الدنيا؟      فكيف وا  ، علو الهمة  ىيبعثك عل 
 وضع كثير مـن  ، وضع الناس اليوم ذكر له  كثير من الناس  إذا  ،ىدن األ ى بخالف ما إذا نظرت إل     ،شيءكل  

 :قـول ر من الناس ي كثي،عشرين سنة  أو    مما كانوا عليه من عشر     أقلنهم  ، إ  من عوامهم وخواصهم   ،المسلمين

ــيالً    ــام لـ ــم تنـ ــز ثـ ــروم العـ   تـ
  
  

ــب      ــن طل ــر م ــوص البح ــييغ      ألآلل
  



 

ـ نظر  ؟دنىاأل ىإل أو ىعل األىلإ هذا نظر ، خير ى نحن عل  ،اورة البلدان المج  ىلالحمد هللا انظر إ     دنـى األ ىإل
 موظـف قبلـي     فالن واهللا   ، الحمد هللا  :يقول  ما ،لف ريال شهرياً  الث أ ، ويصرف له ث   لكن لما يعين في وظيفة    

ـ  راتبه خمـسة آالف، وإيـش ا  فالن زميلي : يقول، ال ،وألفين ألفراتبه  و ،أسرتي من   أكثر ةسروعنده أ   ذيل
ـ  إ اآلخرة أمور وفي   األعلى،ى   الدنيا إل  أمور؟ فهو ينظر في      منه كفاءة  أقل أنا   هلأنا؟  ينقصني   ـ  ىل  ى،األعل

 أنـي  ربـك    أحمد: قال ؟خرتأتذا   لما :له المدرس ، سأ خر نصف ساعة عن الدرس     مثل الطالب جاء متأ    صار
 ألن يحتـاج    اآلخـرة  أمور،  مور يحتاج في مثل هذه األ     سانفإلن  عنده همة،   ما ؟ هذا هذا عنده همة   ، بعد جيت

لتوجيه بـأن ال  ا يعني جاء ا    والدني ، الدنيا أمور، أما في     ويصعد في الكماالت    ليزداد ويترقى،  ىاألعل ىإلينظر  
ديث الـصحيح   وجاء في الح   ،ىاألدن ىل ينظر إ  ،بقدر البلغة ما هي بهدف     لكن   ؛من الدنيا  نصيبه   اإلنسان ينسى

 من هو   ىلضل عليه في المال والخلق فلينظر إ       من ف  ىإل أحدكمإذا نظر   (( :بي هريرة المتفق عليه من حديث أ    
هو أجـدر أال    ف: "، وجاء في الحديث التعليل    سفل منك  من هو أ   ىلإظر   الدنيا تن  أمورنعم يعني في    )) سفل منه أ

 هـذا يبعثـك     فضل من فالن،   أ أناواهللا  :  وتقول فالن ىلتنظر إ   الدين ما  أمور بخالف   " عليه ري نعمة اهللا  يزد
 العوائق دون   أعظم من   ، والعجب آفة في طريق العلم والعمل      ، ترك العمل  ى العجب المؤدي إل   ى عل ؟يش إ ىعل

 الـدين   أمـور  من هو دونك في      ىلذا نظرت إ  ، فأنت إ  راء اآلخرين س وازد العجب بالنف  ل العلم والعمل  تحصي
 مـا  أنا   ، تفوته بعض الركعات   فالن و ، ال يصلي في بيته    األوقات أكثر فالنصلي  أ أنا    ال واهللا الحمد هللا    :تقول

  انظـر ؟وقـاتهم ن أ كيف يقضو،الح سيرة السلف الصى لكن انظر إل؛ واقرأ القران،بكر أ-وهللا الحمد-تفوتني  
  مـا  األمثلـة  تجد مـن     ،هاد والدعاة  العلم والفضل والعباد والز    أهل من   آلناعيشها  من األمثلة الواقعية التي ت    

 ،ن هذا العلم مما حفت به الجنـة       شدائد  تحصيل العلم لتعلم أ      ، الشدائد ى توطين النفس عل   ، العمل ىيحدوك عل 
 ، هذه المكاره  ىقدم عل ، تبي الجنة أ    نعم حفت الجنة بالمكاره    ؟بما تكره النفوس    أو الجنة حفت بما تهواه النفوس    

، ن ينال العلم براحة الجـسم     ، ال يمكن أ    الجسم ينال براحة  أو   يستطاع أو    وال يمكن  ،مر السهل األوالعلم ليس ب  
 والنـوم كـل    ولو كان يستطاع مع الراحـة   ،علماء، التجار كلهم     كل الناس علماء   لو كان يباع ويشترى ترى    

 العلماء عددهم يسير    ،اآلخرة، ورفع منازل أهل العلم في الدنيا و       جاء في فضل العلم     لكن مع ما   ؛الناس علماء 
 فـي    وهذه الدرجات العالية   ،ذا المنازل لئك عن تحصيل العلم ليحصلوا ه     وعاق أ أ الذي    ما ،قليل بالنسبة للناس  

.  الـشدائد ى فالبد من توطين النفس عل   ،لتي تعوق دون التحقيق    الشدائد والعقبات ا   أعاقهمالذي   ؟اآلخرةالدنيا و 
هم ، وسـيد  ين في سير العلماء والعظماء والصالح      تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر       ى مما يعين عل   أيضاً

 أفـضل  ،-عليه الصالة والـسالم   - النظر في سيرته     بد من إدامة    ال ،- اهللا عليه وسلم   ىصل-ومقدمهم النبي   
 ومع ذلك يربط الحجـر    ،تقاهم هللا ، أشجع الناس أخشاهم وأ    علم الخلق باهللا  ، أ شرف الخلق ، أ  الخلق رمأك ،الخلق

، وهـو   هذا الذي يعرف قدر الدنيا  ،دم حشوه ليف  ، ووسادة من أ    حصير يؤثر في جسده    ى وينام عل  ، بطنه ىعل
 عرفت الغاية التي تريـدها  إذا قرأت في سيرته  ،  -جال وعال - اهللا   ىكرمهم عل أعلم الناس وأخشاهم وأتقاهم وأ    

 أو  ، يصلي كـذا   فالن : يعني لما يقال   ،-عليه الصالة والسالم  -سوة وهو النبي    األ ب والسبيل الذي تسلكه مقتدياً   
ذا قيـل   ؛ لكن إ  تطيقون  وعليكم من الدين ما    ، والدين يسر  ، نفسه ى واهللا هذا شق عل    : قد يقول قائل   ،يصوم كذا 

 هذا  ، تفطرت قدماه   تأخر قام حتى   تقدم من ذنبه وما     الذي غفر اهللا له ما     -معليه الصالة والسال  -ن النبي   أ: له



 

، وجاهد فـي اهللا حـق       اميق، ومع هذا قام هذا ال     -عليه الصالة والسالم  -خر   تأ ومامن ذنبه   تقدم   مغفور له ما  
نت  هذا وأ  تفعل: ه، ومع ذلك حينما قيل ل     حصل وحصل له من الشدائد ما     ، وبلغ الرسالة  ،األمانة جهاده، وأدى 

،  ودقائق النعم  ،الئل النعم  ينعم عليك بج   -جل وعال -اهللا   )) عبداً شكوراً  أكون أفال(( !؟ ترجو المغفرة  ،غفر لك 
 لسانك ليـل    أعملت ولو   شيئاً، نفسك بالذكر الذي ال يكلفك       ى ومع ذلك تبخل عل    النعم التي ال تعد وال تحصى،     

 ، فكيف بجميع نعمه؟   -جل وعال -نعمة من نعم اهللا      شكر    استطعت أن تفي    ما ، بشكره ، ولهجت نهار بذكر اهللا  
 بذل مـن    ىل والشكر يحتاج إ   ،ى شكر فمثل هذا يحتاج إل    ]سورة النحل ) ١٨([ }وِإن تَعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تُحصوها     {

   .النفس
ـ ،ين في علو الهمة والعطاء والبذل لهذا الد       األمثلةروع   ضربوا أ  -رضوان اهللا عليهم  -الصحابة    ى ثم سار عل

ئمـة  لتـابعون واأل  جـاء بعـدهم ا  ،-عليه الصالة والسالم -سوة والقدوة   األطريقتهم والكل يهتدون ويقتدون ب    
 في بذلهم وتضحياتهم فـي سـبيل        األعاجيب تقرؤون ،األعاجيب في سيرهم    ون تقرؤ ،حصل وحصل منهم ما  

  . وفي التعليم والعمل، في نشر العلم،دينهم
لـه  مـا   ال، وإنما يساق للتشجيع فقـط ، إ يظنه ضرب من الخيالاألئمةذه الكتب في سير    يقرأ في ه   اإلنسانو

 والبقيـة كلهـا   ، وال ثالث ساعات،ربع ساعات ال يرتاح في يومه وال ليله وال أ من شيوخنا من أدركنا ،حقيقة
مـة محمـد   ير في أ، والخ فيها خيرمةاألزالت   وما ،م، وكل باب من أبواب الخير له فيه سه        علم وتعليم وبذل  
  :  الشافعياإلماميقول ،  موجود-عليه الصالة والسالم- قيام الساعة إلى

ــوإ ــع النـ ــاذا هجـ ــربم أسـ   ةلت عبـ
ــيس ــسران أنألـ ــن الخـ ــل  مـ      اًياليـ

ــاً وهــو مــن    ــشدت بيت ــشعِرأوأن   لطــف ال
ــري   ــن عم ــسب م ــم وتح ــال عل ــر ب   تم

  
  

حفظـوا    الذين حفظـوا مـا  ئمةاأل هؤالءي يعن ي، تمر بال علم وتحسب من عمر     اًياليلن  أ من الخسران    أليس
 الـشافعي   اإلمام وا يعني مجرد اختار   ؟ يعني جاء مجرد صدفة واتفاق     ؟ هذا عبث  ، يومنا هذا  ىهم إل بقي ذكر و

 لـه   ، ويـدعو  م الـساعة  ا قي ى يذكر إل  أنيستحق به    ه قدم ما  ألن أو هذا عبث    ؟قدوة يقتدون به ويعملون بعلمه    
جـاء مـن    مـا  لف حديث؟، حفظ سبعمائة أ يعني جاء من فراغ،أحمد اإلماموقل مثل هذا في      ؟ويترحم عليه 

 اهللا عليـه  صلى-خوذ من هدي النبي   بهديه المأ  واألخذ ، واالقتداء بعلمه  ، كونه يذكر ويلهج بالثناء عليه     ،فراغ
ه عمال، يعني بعض الناس أ   لنفس وبذل وإعطاء من ا    ،-جل وعال -صدق مع اهللا    ل،  هذا ليس من العبث    ؟-وسلم

، وتـرك الطـالب      قيام الـساعة   ىلإوبقي نفعها   ، وألف كتب،    ه سن سنن  ألن ؟ لماذا ، قيام الساعة  ىلتكتب له إ  
كيـف  :  قد يقول قائل   ، وفضل اهللا ال يحد    ،جرهم لشيخهم يذهم، وهم وطالبهم أ   جر تالم والطالب لهم أجرهم وأ   

  اهللا إن(( :-هل العلم وفيه كالم أل  -  في الحديث  ، وجاء ؟ فضل اهللا واسع   ئمةاأل هؤالءجور تحصل لمثل    هذه األ 
ـ    ألف قدوة   اإلمامكان هذا    فإذا   )) حسنة ألف يلف أ ىليضاعف لبعض عبادة الحسنة إل      قيـام   ى الكتب وبقيت إل

قال رحمـه    :هللا به عليم يقال    ا  ما ليف الكتاب إلى  من تأ  وفي كل بلد     ،في كل درس  و ، وفي كل مجلس   ،الساعة
 بنفـسه  اإلنـسان  مجرد صالح ، بنفسه يضمن له الخير الكثير اإلنسانالح   مجرد ص  أن ىإضافة إل  ،اهللا تعالى 

، وممن   ممن تقدم  ، عباد اهللا الصالحين   ى السالم علينا وعل   : كل مصلي يقول   هم،يضمن له دعوات المسلمين كل    
   .حقواآلتي من السابق سيأ



 

 يـسعى    ثم بعد ذلك   ،مين وهو الصالح ليدخل في دعوة المسل      ، في تحقيق هذا الوصف    يسعى أن اإلنسان ىفعل
 : يقـول ،ئمة الحنابلـة أبو الوفاء ابن عقيل وهو من أ  :  يقول ، قيام الساعة  ى إل ،هايةنال    ما ىن يستمر عمله إل   أ
، يعني هل يجوز لـك      هي ملك لك    نفسك ما  ،تملك نفسك ما   نتأ" ضيع ساعة من عمري   إني ال يحل لي أن أ     "

اعة من  ضيع س  ال يحل لي أن أ     إني" : ويقول ،شيءمن نفسك   حد يجوز؟ ال تملك     أن تقلع أصبعك وتتبرع به أل     
، أعملت فكري في حـال راحتـي         وبصري عن مطالعة   ، إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة      عمري، حتى 
 كـم مجلـد     ،الفنون يش؟هذه الهمة انتجت إ   " اسطره ال وقد خطر لي ما     فال انهض إ   -مستلقي– وأنا مستطرح 

  .هو من فراغ ما يعني ، ثمانمائة مجلد؟الفنون
 اإلسـالم    يعني عمر شيخ   ، العباس ابن تيمية مضرب مثل في هذا الباب        أبو -رحمه اهللا تعالى  - اإلسالم   شيخ
، دعونا مـن  بمؤلفاته فقط اإلسالم ذا قست عمر شيخ، إربعين وثمان وعشرين ثمان وستين سنة  أ: إذا قلت  كم؟
 الكثير الذي ال يتـصوره  شيء في المؤلفات تجد ال،خ وتضحية الشي  ، وسجن الشيخ  ، وجهاد الشيخ  ،ادة الشيخ عب

 زفكتبتها وصاحبها مستو  " : يقول ، في مائتين وثالثين صفحة    ، فتوى  يكتب الكتاب في جلسة    ،رقامأل با من يقيس 
 وصـل شـيخ   الـذي أ  ما،ها سنينناس يدرسونال،  مائتين وثالثين صفحة الحموية بين الظهر والعصر "هايريد

 جعلـه   -جل وعال - مع صدق وإخالص هللا      ، بذل في وقت الطلب    ،همة عالية  ، همة ؟زلة هذه المن  ىإلاإلسالم  
 مـا  اإلسـالم   شيخأن أتصور   أنا ، اإلسالم شيخل كتب   ،يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء         

ـ   قاي ؟ كيف يحقـق   ،ربعين سنة ليحقق الكتاب   وفي تحقيق الكتاب أ   ) التأسيسنقض  ( ىجلس شهر عل   ى بـل عل
،  بـس  تركيـب ىيحتاج إلو  تلييس،ى يعني يحتاج إل   ، يعني المبني عظم   ،صل موجود ، األ  ويعلق عليها  ،النسخ
   .كل واحد خمس سنواتو ، حققه ثمانية؟ربعين سنة، كيف أ سنةأربعين ىيحتاج إلو تحقيق

ــيس أ  ــذلك التأس ــضه وك ــبح نق         ص

     أعجوبـــــة للعـــــالم الربـــــاني    
في باب االعتقـاد يطـون      عندنا ُأناس أئمة     هذا الكتاب    )ل والنقل قتعارض الع درء  (كتاب   هذا جاء من فراغ؟   

  . ما تفهممئات الصفحات من غير نظر 
ــل   ــل والنق ــاب العق ــرأ كت ــذي    واق ال    >  

     لوجــود لــه نظيــر ثــاني   افــي  مــا  
 ،سـتطرادات واال ، وتـرابط الكـالم    ، الذهن نال وسي ، من السرعة في الكتابة    هلناوذُ ، اإلسالم قرأنا كتب شيخ  
) منهاج الـسنة ( تقرأ مثالً في   ، والهمة العالية  اإلخالص يش؟لمقصود أن هذا أمر مذهل سببه إ      اويمين ويسار،   

 وفي الـسادس قريـب   ، يخرج منها بخفي حنين، ال يقرأ،ول ثالثمائة صفحة  وصية لطالب العلم في المجلد األ     
 ونـذر  ،تفـرغ للعلـم   اإلسالم  وشيخذكرنا، ببه ما وس، كثير ممن ينتسب للعلم، الكالم كالم فوق مستوى    منها

 يقول تلميـذه    ،معروف بعبادته  اإلسالم    شيخ ،بالصبر والصالة  يش؟ بإ ةباالستعانمرنا  ، أ  لكن العمل  ؛نفسه للعلم 
 ى ثم جلس يذكر اهللا تعالي إل      ، الفجر ابن تيمية مرة صلى    اإلسالم   حضرت شيخ : "- تعالي رحمه اهللا -ابن القيم   

تي بسالب  يعني ال تستطيع أن تأ     ، الحفظ ى يستعين به عل   ، الفهم ىهذا يستعين به عل   " اف النهار نتصقريب من ا  
 وتـستعين عليـه     ، تدرك العلـم   ي لك ؛بد من علم وعمل     ال ،بد من االثنين    ال ،موجب فقط تريد إنارة    أو   فقط

نتـصاف  لي قريب من اثم جلس يذكر اهللا تعا الفجر ابن تيمية مرة صلى  اإلسالم   حضرت شيخ : " يقول ،بالعمل
ترك الذكر إال بنية إجمـام      ال أ : "وقال مرة "  سقطت قواي  هذه غدوتي ولو لم أتغد    : وقالي،   ثم التفت إل   ،النهار



 

 وإذا ذكرنا مثـل     -رحمه اهللا تعالى  -ن ينام    أ ىه يحتاج إل  ألن ؛عد بتلك الراحة لذكر آخر    ت ليس "النفس وإراحتها 
  :  ال ننسىهؤالء

ـ    ــصحيح إذا مـــ         ع ذكــرهم ال تعرضــنا لــذكرنا مـ ــيس الـ ــِدلـ   شى كالمقعـ
  
  

 الدنيا من ضرب    أمورب شغالالنوامثلة في عصرنا مع طغيان المادة       وليس معني هذا يعني أن ال يوجد، وجد أ        
عرف بالعلم والعمـل   -رحمه اهللا-سليم بن  روعها مثالً من العصر القريب شيخ شيوخنا الشيخ عمر   األمثلة أ ب

ئمـة  مثالً شرف الدين الطيبي إمام من أ       قبل هذا خلنا نشوف الطيبي       ،ذان الظهر  أ ىليجلس من صالة الفجر إ    
 أذان الظهر جلـسة  ىنه كان يجلس بعد صالة الفجر إل   أ  ذكر الشوكاني في ترجمته من البدر الطالع       ،المسلمين

 البخـاري  يقرئ صحيحذان العصر   أ ىن يسلم من صالة الظهر إل      القرآن وبعد أ   يفسر يش يسوي؟ واحدة هذا إ  
جـل  - ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الـصالة يـذكر اهللا          ، هذا مدة طويلة   ىوالعصر كذلك والمغرب كذلك قام عل     

  .الة وتقبض روحه وهو ينتظر الصالة للصيتأهب -وعال
 ، الوقت كله من   شيخ شيوخنا قريب ماهو بعيد     وألف،    المتوفي سنة اثنين وستين وثالثمائة     سليمالشيخ عمر بن    

ـ  ؛تي في الشهر مرة مثالً خـصوم      ، يتخلل العلم يأ    بعد صالة العشاء كله للعلم     ى إل صالة الفجر  ه قاضـي   ألن
 ، ونفـع اهللا بـه،   فاجتمع عنده من الطلبة الجم الغفيرون وهم راضون، كلمتين وينصرف  أو   فيقضي بينهم بكلمة  

  .، هذا بذلبهمن طالب طال أو ،قها من طالب الشيخاة المملكة في شمالها وجنوبها وشروكثير من قض
لطيف سنة تسع   ال  بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبداهللا بن عبد         -رحمه اهللا تعالى  -الشيخ محمد بن ابرهيم     

 للعلـم والتعلـيم    مـور ع وفاته نصف قرن والوقت كلـه م       ى سنة تسع وثمانين إل    ىلف إل وثالثين وتسعمائة وأ  
  . والعبادة ونفع الناس

في ذلك الوقت   و ، جنوب المملكة  ى ذهب إل  ، مثال للداعية المصلح   - عليه  اهللا رحمة-اهللا القرعاوي    الشيخ عبد 
 وهم منارات فـي     آلنا ى ومازال طالبه وطالب طالبه إل     ،سس فيها مئات المدارس   ، وأ جهلالفيها مافيها من    

 ،بـذل  مع النيـة الـصالحة وال   إلمكانابنه   من قرأ سيرة هذا الرجل عرف أ       ،عظيم، نفع اهللا به نفع      تلك البالد 
نـه  ، عرف أ  ذا رجحت هذه إرتفعت تلك    مثل كفتا الميزان إ    ، ضرتان اآلخرةو الدنيا   ألن ؛وترك الترفع والتنعم  

،  باله ىيخطر عل  ما ال    -جل وعال - اهللا   ى ال سيما مع صدق النية وصدق التوجه إل        اإلنسانن يبذل   اإلمكان أ ب
ض ومغاربهـا   ر، بلـغ مـشارق األ     اص والعام  علمه ودعوته ونفعه للخ    ،ما الشيخ ابن باز فكلكم ادركتموه     وأ

 ونفـع   ، والوقت كله للعلـم والعمـل      ،ربع ساعات  ال يرتاح في اليوم والليلة وال أ       نهونعرف من حال الرجل أ    
  . ، والمصالح العامة التي انيطت به وقضاء حوائج الناس،الناس والشفاعات

 يعني  ،ثير عن شيوخنا الشيخ ابن عثيمين كذلك       الك شيء سمعتم وقرأتم ال   -ى تعال رحمه اهللا -الشيخ ابن عثيمين    
 نهـم أ هؤالءالشيخ ابن باز وغيره مما ذكرنا من         أو   -ى تعال رحمه اهللا -ن الشيخ ابن عثيمين     ون أ هل تتصور 

ـ أكثر و، نعم، وأذكى في البدنوىق، قد يوجد في عصرهم من هو أ؟ نعم عصرهم في التركيب أهل أكمل  اً فهم
   . العلم والتعليم والبذل واإلخالص، وهذا يتخلفلذي جعل هذا يتقدم الكن ما



 

ـ وهو جالس متوضئ فما زال ذلك مجلـسه ح     ،تذاكر الزهري ليلة بعد العشاء حديثاً     " :يقول الليث بن سعد     ىت
شكل عليه معني آيـة  في ليلة زواج من زواجاته أ  :  قالوا -رحمه اهللا -سليم   الشيخ عمر بن  وهذا كثير،   " صبحأ

   . تفسير والوقت يمشيى إلرذان الصبح من تفسي أى المكتبة إلىفنزل إل
 ىعل،  " نسمع النداء لصالة الفجر    ، فربما لم نقم حتى     نتذاكر الفقه  ومغيرة أنا   كنا نجلس " :قال فضيل بن غزوان   

يـديم النظـر    أو ن يقرألم ينبغي مع علوم الكتاب والسنة أ ولو راجع طالب الع  ، كثيرة ومدونة  األمثلةكل حال   
 وسير األئمة يعني سير أعـالم  -رضوان اهللا عليهم- وحياة  صحابته -عليه الصالة والسالم -نبي  في سيرة ال  
 قـد ال  ،فيد منه في دروس علمية وعملية في كثير من كتب التراجم      ، وي لذ الكتب يقرأه طالب العلم    النبالء من أ  

 وغيرهـا   ، طبقات الـشافعية   ، طبقات الحنابلة  ين،ث، طبقات المحد   طبقات المفسرين  ، الطبقات ،توجد في غيرها  
في كل مـرة    و ،من الحنابلة مثالً يقول لك قرأ المغني ثالث وعشرين مرة         يراني  ر تقرأ في ترجمة الز    يعني لو 

ربـع  ؟ أ البخـاري ويين:  اقرأ البخاري قال:طالب العلم إذا قيل له ، هذا يحصل يضع عليه حاشية غير األولى    
نك سوف تكون    أ ى وتوطن نفسك عل   ،ن تقرأ البخاري وغير البخاري     بد أ  ال، ؟ ال يا إخوة    ينتهي ، متى مجلدات

 شيئاً منها   نأخذ ،شيءال  إسئلة و ، وإن كان في أ     لعلنا نكتفي بهذا   ،مة من ظلمات الجهل   ، يخرج اهللا بك األ    عالماً
  . من هذاأكثرودنا عاد نملهم  ان ماخو اإلىخرنا عل، يعني قد تأ والوقت ضيقاً،يسير
 آلنا مع حاجة النـاس      كارإلنوا ثم هو ال يقوم بالدعوة       ،علم يتبجح بالتفرغ لطلب العلم     بعض طالب ال   :يقول

   ذلك فما توجيهكم؟ىإل
نوافـل   ، فمن القاصر اإلكثار من النوافـل ، ومنه المتعدي، والعمل منه القاصر،بد منه  كل حال العمل ال  ىعل

 العلم يقررون في الجملـة   وأهل ، والنهي األمر و ، ومن النفع المتعدي الدعوة    ،الصالة والصيام والذكر وغيرها   
ن يعـرف قـدر     ، وعليه أ  يستطيع ن يبذل من نفسه ما     طالب العلم أ   ى فعل ، من القاصر  أن النفع المتعدي أولى   

  .نفسه
م  بعض الحاالت عند الحاجة للدعوة أ فيأن يترك الدرس عند الشيخ هل من المناسب لطالب العلم :يقول
 ماذا؟
 األكبـر  الحظ   األمرول   أن يكون في أ    ى عل ،مر ونهي النفع العام من دعوة وأ     طلب العلم و    يجمع بين  أنعليه  

  . ثم بعد ذلك يتفرغ للعمل، للعلماألوفروالنصيب 
يحطمه فما  و ه فال يعين صاحب الهمة في عمل      همة،الطيم   بعض الناس لديه همة في تح      أن تالحظ   أال: يقول

  ؟هؤالءنصيحتكم ل
 تبـي   إيـش  آلنوا ، نزعت البركة منهـا    األوقات و ،الدنيا تغيرت  ، اهللا المستعان  :س نسمع من بعض النا    ،نعم

 وعندك  ،جوروعندك أ  ، وعندك تكاليف  ،سرة، وعندك أ   وعندك بيت  ،عندك جوال و ،عندك سيارة ؟ أنت   تسوي
  لم يتيـسر لمـن     سباب ما ، ويسر لك من األ     ومع ذلك تطلب العلم بكل ارتياح      ، نعم ؟يش تطلب العلم  ، إ فواتير

  .خبارهمسمعنا أ

  قرأ في كتبهم؟م من أهل البدع فال ننهأ:  ويقول فيمن ينتقص ابن حجر والنووي رأيكم ما:يقول



 

ثر هذه البدع فـي      مع ذلك النفع الكبير في كتبهم وأ        لكن ؛ ومع ذلك ال يسلمون من شوب بدعة       ،نقرأ في كتبهم  
؟ المهـذب  أو ، وشرح مـسلم ، عن فتح الباري من يستغني ،كتبهم مغمور بالنسبة لما اشتملت به من علم ونفع        

  .وائل فتح الباري، كما فعل شيحنا في أخطاء، وبيان هذه األهل العلم بالتعليق عليهاومع ذلك لو توالها أ
 مؤلفاته؟و ه فيكلباني نرجو تبين رأي الشيخ األى هنالك هجمة شرسة عل:يقول

ـ  فإذا ، علم الحديث يعد من المجددين في-رحمة اهللا عليه- األلبانيالشيخ    -رحمـه اهللا - أعمالـه  ىنظرنا إل
، نجزم يقينـاً     من الزمان  أكثر أو   ، مقدار نصف قرن   ى وإحياء السنة عل   ، التمسك بالسنة  ىومؤلفاته ودعوته إل  

العزيـز بـن    ما من حيث الدراية فالتجديد فيها لشيخنا الشيخ عبد ، وأ  هذا من حيث الرواية    ،نه من المجددين  بأ
  . ال يستغني عنها طالب علم-رحمه اهللا- األلبانيومؤلفات الشيخ ، -رحمه اهللا-باز 
   اهللا؟ىالدعوة إلك هلم تكن فيه همة في مار معين مثل طلب العلم هل يحجم عم إذا كان في أاإلنسان :يقول

 عد ذلك  للعلم والتعلم ثم باألمرول  أن يكون النصيب األكبر في أىن يجمع بين هذا عل بد أ ال:هذا تقدم قلنا
  .لنفعا

  من إنتاجكم؟شيء ى نرى لكم تحقيقاً لفتح الباري وكتب مخطوطة فمتأن سمعنا :يقول
. إعادة نظرى لكنه يحتاج إل؛ من ربع قرنأكثر فتح الباري منذ ى كل حال لنا تعليق قديم علىعل  

 التفكير في ابنيأصنظمته  ما، وكلتمكن من تنظيم وقتيشخص لدي همة ال بأس بها ولكن لم أ أنا :يقول
  إال الفجر؟أنامحيان ال  والهم في بعض األشياء مما يجعلني في بعض األأمور

  فمثـل مـا   مضيعة للوقت دون جـدوى،  هذا والتخبط،بد منه مر ال  كل حال عليك أن تنظم، والترتيب أ       ىعل
معرفة من يعينك  هل الخبرة وال  ، وإذا استشرت عليه من أ     عندك جدول في البيت   عندك جدول في الجامعة ضع      

  .علي ذلك فهو طيب
قرأها لتزيد من همتي ي كتب استفيد منها فائدة عظيمة ألن تبين لطالب في كلية الشريعة وأريد أ أنا :يقول

؟ وحضور الدروسلطلب العلم  
جله تطلب العلم أتها وتصورت الهدف الذي من أ الهمم العالية إذا قرأصحاب أالئمة هؤالءذكرت سير  مثل ما
.شيءعليك كل هان   
مة سوف أتخذ حرفة ارتزق منها في األيام المقبلة بإذن اهللا وأريد أن أكون عالماً من علماء األ أنا :يقول
؟م يشترط لذلك التفرغ للعلمنهما أمكاني الجمع بيإفهل ب  

، كبر للعلم؛ لكن النصيب األ ولهم مصادر يتعيشون ويتقوتون منهاإنجازاتلهم  اإلسالم كثير من علماء
.إلخالصابوعليك   

ولويـات  وتقـديم األ  ولكن تضعف جداً فـي عـدم الترتيـب    -وهللا الحمد والمنة-س بها أ همتي ال ب :يقول
  ؟والتشتت

 وهـذه   ، وكيف تقرأ  ، وترتيب للكتب التي تقرأ    ،وقات بد من ترتيب لأل     وال ،بد من جدول   نه ال مثل هذا ذكرنا أ   
 . متعددةأشرطة وفي ،شرحت في مناسبات كثيرة



 

كثيـرة   ساعات  يعليذهب   ولكن   ؛ُأدرس بجدية  أو   درسشكلتي هي كثرة النوم صحيح أني أعمل وأ        م :قولي
  ؟ني فماذا تنصح؛ ولكن بدون جدوىن سنة مكثر وقد جاهدت نفسي ألالنومفي 
.األطباء عالج فتراجع فيه ى كثرة النوم مرض يحتاج إلأنشك  ال  

ية الذهن   الدنيا فهل هنالك وسيلة لتصف     أمورب الذهني   شغالنالوا من كثرة الهواجس والخواطر      أعاني :يقول
  ؟ة كمراجعة مسألة وتدبر آية وحديثشياء مفيدوجعل الهواجش والخواطر أ

 فاقطع عليك ،ن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر كل حال نفسك إىعل
ن  الشيطان يريد أألن ؛ وشغل الوقت ومغالبة الشيطان،بالتدبرة هواجس وهذه الخواطر بالذكر والقراءهذه ال

. الصالحةألعمالعن ايصدك   

 بعض طلبة العلم همة عالية لكنهم يسيرون في طلبهم بغير خطة واضحة وتجدهم يترددون بـين       ى لد :يقول
  اذا تنصحهم؟ثم ال يحسنون هذا وال ذاك فم ، بغيرهماىخر، وأ وتارة الحديث،العلوم تارة يدارسون الفقه

نت ممن يتـشتت ذهنـه إذا   ؟ وهل أ تقرأ كيفواألولوياتوقات والكتب  بد من الترتيب لألنه الذكرنا أ  مثل ما 
 ما بكثرة الكتب يناسبك أ  خذ ما ؟   ممن يمل إذا حصر ذهنه في آن واحد        أنت أو   ؟ من علم في آن واحد     أكثرقرأ  
  . في كتاب واحدحصارالناأو 

  ؟ الثالثة تقريباًىن الدوام الرسمي لدي يبدأ من السابعة إلاً أطلب العلم علم كيف اضبط برنامجي ل:يقول
يكفيك لطلـب العلـم     من وقتك وتقتطع منه ماتأخذ فأنت ،شيء كل حال من عرف الهدف هان عليه كل   ىعل

مـن   أكثـر  ومع ذلك لـه  ، الثانية والنصف ى الموجودين من يداوم من الدوام من الثامنة إل        آلناومن شيوخنا   
 ،األرحـام  ويـصل    ، ويزور المقـابر والمستـشفيات     ،الجنائز، ويتبع   ن في ثالث  ، ويقرأ القرآ  درس في اليوم  

  .، فالمسألة مسألة عود نفسكسهمب اإلسالم أبواب في كل باب من ويضرب
ننـي   المتـون فاشـعر أ     وأحفظطلب العلم    وأنا من فترة أ    ، يوفقني لطلب العلم   أن اهللا   سألأشاب   أنا   :يقول
ظنها مـن الكبـائر     ، وسلكت طريق الصواب المشكلة أنني بين فترة وفترة أقع في معاصي أ             نفسي حتأصل

 ، فأنـا أمـام   نني منـافق   أنها ذنوب خلوات وأشعر أ      خصوصاً ،ن تحبط عملي  ، وأخشى أ   حفظي يفتفسد عل 
  ؟سقط في مثل هذه الذنوب العظيمة أ ثم،الناس طالب علم

ن تقطع جميع الوسائل    ، وأ ن يعصمك من هذه المعاصي    ن تلجأ إليه أ   وأ ،-جل وعال - تصدق مع اهللا     أنعليك  
  .ن تشغل نفسك بما ينفعك، وأ هذه المعاصيىالموصلة إل

لحل؟ ا نود من فضيلتكم نصيحة للعجب ما:يقول  

. دون طلب العلمذكرناها في اآلفات التي تعوق  
 أيأو  ؟الكتب التي تنصحون بالقرأة فيهـا     البداية في القرأة في الكتب فما هي       أرادم لمن    نصيحتك  ما :يقول

   ؟هفي يدي اقرأكتاب يقع 
ه كتاب متـين    ألن ؛ ثم بعد ذلك ينقطع    ، بفتح الباري  ، فطالب العلم ال يبدأ    أولويات ترتيب   ىل المسالة تحتاج إ   ،ال

الـب   بعد ذلك الط، تنتهي بسرعة، هذه كتب سهلة، مسلمىشرح النووي عل أو    يعني لو بدأ بالكرماني    ،وطويل
  . بعدها ماقراءةيتشجع ل



 

ـ   بحفظ القرآن وبعض المتون كاأل     ىن من اهللا عل    فترت همتي بعد أ    :يقول ة والتوحيـد وعمـدة     صول الثالث
  ؟حفظ بعد ذلكولم أجد توجيه فيما أراجعها  والشاطبية وغيرها ثم توقفت فلم أبلوغ المراموحكام األ
 األمـر  وجاء ،شد من الحفظ الحفظ أ تعاهد، من الحفظشد مراجعة الحفظ أألن ؛ كل حال عليك بالمراجعة   ىعل

  .، فعليك أن تراجعن ونسيانه الترهيب من حفظ القرآأيضاً وجاء ،نبتعاهد القرآ
فكيف ..... قوام ال نقارن بهم   أولئك أ : السلف الصالح قال في نفسه      عن ثارهذه اآل إذا سمع الشخص    : يقول
  ب عن هذه االشياء؟يجا

 : وتقول ،اآلراءنت مازلت في    تخالفهم في األقوال وأ   :  وتقول ،ذا الباب ال تطاول عليهم     في ه  ، هم رجال  :نقول
، ومع ذلك تعـرف     ن تنزل الناس منازلهم   ، وأ قدار الناس ، وتعرف أ  ن تتواضع ؟ ال، عليك أ    هم رجال  :كما قيل 

  .نت تستطيع كما استطاعوا بالهمة العالية، فأنهم ركبوا من لحم ودم وعظمأ
حب الدروس ولكن أجد نفسي أحضور ة، وة الكتب الفقهياءي برنامج يومي للحفظ وقرعند أنا :يقول

؟ضة ودنو همةة الكتب في ذلك والروايات والمذكرات هل في ذلك معاراء السياسية وقرمور األىاالطالع عل  
 ال  خباراأل بعض   ىدب واالطالع عل   كتب التواريخ واأل   بقراءة يعني   مورمثل هذه األ  ب كل حال االستجمام     ىعل

عداد يقرأ عشر صـحف فـي       يعني بعض الناس عنده إست    ، ال،   مورن يصرف الوقت كله لهذه األ     ؛ لكن أ  بأس
ومن قنـاة    ،مجلةإلى    جريدة ى وهو من صحيفة إل    ، قدوم النوم  ىالدراسة إل  أو   ن ينتهي من الدوام     اليوم منذ أ  

 تصور نفسك مثل    ،يوم واحد في مائة بيت    والصنعاني لما قرأ النخبة ونظمها في        غيرها هذا أضاع نفسه،      ىلإ
  : اليومربع وعشرين ساعة  جاء بمحال أ ما،الصنعاني

ــن األ  ــاً مـ ــا يومـ ــاِمطالعتهـ   يـ
ــومِ   ــرة ذاك اليـ ــن بكـ ــتم مـ    ج               فـ

  هـــــا نظـــــاميع أودفاشـــــتقت أن  
ــى ــومِ إلـ ــدوم النـ ــد قـ ــساء عنـ    المـ

  
  
  

  .لصحف والقنوات نسال اهللا العافيةوا قدوم النوم وهي في هذه المجالت والجرائد ىبعض الناس إل
  شرطة ويكتفي بها دون حضور الدروس؟ في من يأخذ العلم عن طريق األ رأيكم ما:يقول

نفع لطالب العلم مـن مجـرد       واالقتداء بسمت العلماء قد يكون أ      حضور الدروس واالهتداء     لصاأل أنشك   ال
ـ   ، المتون ى ويفرغ عل  ،األشرطة ىخذ عل ، ويأ  ومع ذلك الذي ال يستطيع الحضور      ،سماع كالمهم   ى ويفرغ عل

  . عظيمأنه خيريتابع الدروس هذا ال شك  وشرطةاأل
؟خيار وبين حفظ الوقت بين أصحاب أ االرتباطبين كيف يتم الجمع :يقول  

  يضيعون عليههؤالء مثل زل عليهم غالب الهاألسف مع األخيار بعض ألن ؛ جادينأخيار أصحابمع نعم 
.الوقت  
 طلب العلم وتضجر من كثـرة  ىنها ال تعينني عل إال أ-والحمد هللا-نها صالحة   من زوجتي مع أ    وأشك :يقول

  ؟نا عليه أهمية ما؟ وكيف أقنعها بأهاتعامل مع الدروس وانشغالي بالقراءة فكيف أىالتردد عل
 يجـوز لـك   ، فالوجبه الشرع أ ولها عليك من الحق ما، لها قسمها، لها وقتها، كل حال زوجتك لها حقها   ىعل
، وإذا حاولـت   فيما ينفعـك ن تصرف بقية الوقتوماعدا ذلك فأنت صاحب الشأن عليك أ ،ن تقصر في حقها  أ

 ومنازل العلماء   ،لطلب العلم ببياِن فضل العلم    هي    طلب العلم بأن تدعوها    ى لك عل  ن تكون لك عوناً   وجاهدت أ 



 

 عنـدها  أيضاً وهي ،ةعلم تزوج امرأ، وأعرف شخص من اإلخوان من طالب ال      عون لك  ن تكون خير  ممكن أ 
 ثـم   ، علم علم كل الوقـت     :خذت تكرر عليه  ، وأ  فضجرت منه  ، درست في المدارس النظامية    ،مبادئ تحصيل 

  .، اهللا المستعانمنها أن ضجرت ىترفق بها إلمع الوقت أدعوها وأ: يقول
. رسوله ونبينا محمد وعلي آله وصحبه آجمعينىوصلي اهللا وسلم وبارك عل  

 
 


